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Сыала: Оҕолору чэнчис, доруобай буоларга, бэйэни көрүнэргэ үөрэтии. Уусуран айымньылары хатылаан чиҥэтии.
Оруоллар:

Чаҥчарык

уол,

Мойдодыр,

Крокодил,

Тотооччок,

Матааччах,

микробтар, бактериялар.
Ыытааччы: Үтүө кунунэн күндү оҕолор!
(Оҕолор эппиэттэрэ)
Ыытааччы: Онтон биһиги, оҕолор, сарсыарда эрдэ туран баран зарядка оҥоробут дии. Чэ
эрэ, зарядкаҕа турдубут.
И. Левин. «Сарсыардааҥҥы хамсаныы»
Сэбэргэнэ чаһыта
Сэттэ чааһы оҕуста,
Сэргэх-чэгиэн сарсыарда
Түннүк тааһын сырдатта.
Ийэм, аҕам уонна мин
Кэккэлэһэ турдубут,
Илии-атах хамсанан
Имиллэҥнээн бардыбыт.
Туран эрэн сүүрдүбүт
Туран эрэн ойдубут,
Мичилийэ-мичилийэ
Эргичийэн ыллыбыт.
Тымныы уунан сууннубут,
Чэбдигирэ түстүбүт,
Сотторунан аалынан
Массаастана турдубут.
Сарсыардааҥҥы хамсаныы
Туһалааҕын билэбит,
Күнү быһа үөрэ-көтө
Сылдьан «иитии» ылабыт.
Сарсыардааҥҥы хамсаныы
Сагаланна кырдьыктыы,
Сүрэх күүскэ тиҥиргиир:
«һоп-паа! өссө ыстан!» - диир.
Ыытааччы: Аһыахпыт иннинэ тугу гынабыт?
(оҕолор эппиэттэрэ)
Оҕо ааҕар:
И.Артамонов «Мин бэйэм суунабын»

Мин тииспин, илиибин
Кичэйэн суунабын,
Ол кэннэ баттахпын
Аргыыйдык тарыыбын.
Сиэркилэ иннигэр
Сэрбэллэн турабын,
Кичэйэн бэйэбэр
Коробун таҥаспын.
Мин бэйэм суунабын
Суунары таптыыбын,
Мин таҥнар таҥаспын
Сааһылаан уурабын.
Ол иһин таҥаспын
Ыраастык тутабын,
Илиибин сирэйбин
Марайдыы барбаппын.
Ыытааччы: Биһиги бүгүн эһигини кытта Доруобуйа дойдутугар айанныахпыт. Доруобай
киһи диэн хайдах киһини ааттыыбыт?
(Оҕолор эппиэттэрэ)
(Бараары оҥостубуттарыгар биир уол сүүрэн киирэр. Музыка тыаһыыр. Иһит-хомуос,
айдаан тыаһа иһиллэр. Прожектор уота умайар.)
Чаҥчарык уол:
Аһыах буолтум ханна баар?
Аалыы дуйдаах сылабаар
Кутаа уоттан куотардыы
Кусхаһыйа бырдааттыыр.
Тугуй?
Туохтан бу турда?
Тугуй?
Тугу туох туурда?
Тоҕо?
Бары барыта көлүүһэлии эргийэр?
Тоҕо?
Бары барыта күөрчэхтэнэ дьэргийэр?
(Музыканнан бактериялар, микробтар киирэллэр)
Микроб:
Бу уол наһаа да учугэй,
Кирдээх да кирдээх,
Мин кинини сөбүлүүбүн
Илдьэ баран сиэм.
Микробтар, бактериялар армиялара кэлин,
Тутан илдьэ барыаҕын!
Уол: (Хаһытыыр) Ылыман, барсыбаппын! Быыһаан, абыраан!

Ыытааччы: Оҕолоор, микробтар, бактериялар туохтан

куттаналларый? Кими

ыҥырабыт?
Оголор: Суун-ньу-ку! (Мойдодыр, атын эппиэттэр)
Мойдодыр киирэр: Саллааттарым кэлин! Мыылам, мочалкам, суоккаларым!
Микробтар: Уой-уой, биһиги мыылаттан куттанабыт! Бара охсуохха. Түргэнниктүргэнник! Ити уолу хаалларын, кэнники кэлэн ылыахпыт!
(Микробтар, бактериялар тахсан бараллар)
Мойдодыр:
С. Тимофеев «Буор буолбут»
Буору хаспыт Борбуостуу,
Мунна хап-хара.
Бадарааҥҥа сыппыт торбостуу,
Барыта лаҥхара
Буор бөҕө буолбут
Бу уолбут.
Хараҕын уруҥэ эрэ
Килбэс гынар,
Куллэҕинэ, тииһэ эрэ
Килэс гынар.
Күнү быһа
Көлүччэ аттыгар мэниктиир.
Уонна, дьэ ити тоҕо
Сууммата буолуой бу оҕо?
Бачча улахан оҕо?
Дьэ тоҕо?
Уол: Мин сууммаппын, сунуохпун баҕарбаппын, мыылаттан куттанабын! (куотаары
гынар)
(Арай уол иннигэр Крокодил оҕолорун кытта Тотооччох, Матааччах баар буола
туһэллэр. Уол кэннинэн тэйэр)
Крокодил:
Дьиэҕэр-уоккар төннө тарт,Киргин-хаххын сууна тарт,
Өрө барыан –накаастаныан,
Үлтү тэпсиэм, ыйыстыам!
Уол ыксаабыт куолаһынан: Соп-соп, суунуом!
(Мойдодыр уолу илиититтэн сиэтэн илдьэ барар)
Ыытааччы: Оҕолоор, эһиги суунаргытын сөбүлүүгүт дуо? Тугунан суунагытый?
Оҕолор ааҕаллар:
А.Абагыыныскай «Суунар ырыа»
Бу маннык, бу маннык
Ыраас уу саккырыыр,
Бу курдук, бу курдук
Ытыһынан суунабын.

Чэбдик буолар туһугар
Чэгиэн оҕо дьулуһар.
Бу курдук, бу курдук
Кичэйэн соттобун,
Бу маннык, бу маннык
Мин ыраас буолабын.
Ыытааччы: Бу

үтүө куҥҥэ, оҕолоор, күн, салгын, уу

улаатын! Көрсүөххэ дылы!

аргыстаах доруобай буола

